
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 158/2019–р 

 

 

Про заходи щодо відзначення у 

місті 158-ї річниці перепоховання 

праху Тараса Шевченка на 

Чернечій горі, поблизу Канева 
 

 

З метою належного відзначення у місті 158-ї річниці перепоховання праху 

Тараса Шевченка – українського поета, художника, мислителя на Чернечій 

горі, поблизу Канева, відповідно до розпорядження міського голови від                 

08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права першого підпису 

Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення у місті 158-ї річниці 

перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі, поблизу Канева 

(додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заході. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству             

(Тащук В.І.) забезпечити прибирання території біля пам’ятника Т.Г. Шевченку 

до 22 травня 2019 року та підвезення звукопідсилювальної апаратури, 

музичних інструментів 22 травня 2019 року до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 

 

4. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) 

забезпечити підключення до електромережі звукопідсилювальної апаратури 

біля пам’ятника Т.Г. Шевченку до 14 год. 00 хв. 22 травня 2019 року.  

 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 900 (дев’ятсот) грн. 00 коп. на 

придбання квітів для покладання до пам’ятника Т.Г. Шевченку у межах 

асигнувань, що передбачені у бюджеті міста на 2019 рік на фінансування 

культурно-мистецьких заходів по КПКВ 0214082 «Інші заходи в галузі  
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культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради  

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                         В. Богачук 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 21 травня 2019 року № 158/2019-р 

 

 

Заходи щодо відзначення у місті 158-ї річниці перепоховання праху  

Тараса Шевченка на Чернечій горі, поблизу Канева 

 

1. Тематичні уроки, виховні години, літературні тематичні вечори, 

літературні вітальні: «П’янке тепло Тарасового слова», «Тарас Шевченко – 

великий син України», «Кобзарева струна не вмирає». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень. 

 

2. Віртуальні екскурсії до музеїв Т. Г. Шевченка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень. 

 

3. Квест за творчістю Тараса Шевченка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень. 

 

4. Конкурс малюнків за творами Шевченка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень. 

 

5. Книжково-ілюстративні виставки, огляди та перегляди літератури, 

літературні години у міських бібліотеках та бібліотеках загальноосвітніх 

навчальних закладів «Вічний, як народ», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 

століття», «Шевченкові шляхи», «Живуть, Тарасе, поміж нас і голос твій, і 

пензель твій, і слово», «Всенародна пам’ять, любов і шана Кобзарю», «На 

прощу до Тараса». 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

травень. 

 

6. Виставка художніх робіт учнів Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи, переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
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Продовження додатка 

 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» у залі дитячої художньої школи. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

травень. 

 

7. Літературно-музична композиція «Іду душею до Тараса» (сквер                

Т.Г. Шевченка). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

22 травня 2019 року о 15 год. 00 хв. 

 

8. Поширення фільмів, присвячених Т.Г. Шевченку, в мережі Фейсбук на 

сторінках «Старокостянтинів офіційний» та «Молодь Старокостянтинова». 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

травень. 

 

9. Забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення у місті 158-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка 

на Чернечій горі, поблизу Канева, у засобах масової інформації та офіційному 

сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

травень. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                            В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 


